
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata, Tereza, Francisca, Najara, Rosangela, 
Goreti, Luci Ana e Mirian.  

 
Data: 09/08/2021 

 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA:  OS CINCO SENTIDOS – OLFATO 

  

Estratégia da atividade: 

Hoje os pais irão preparar juntamente com a criança, sachês perfumados, utilizando itens com 

cheiros variados, podendo ser os temperos, especiarias que usaram na atividade anterior, 

sabonete, shampoo ou perfumes. Organize um circuito com cadeiras e coloque no final do 

percurso os sachês pendurados utilizando barbante, varal ou cordão em uma altura acessível 

para a criança. Quando a criança passar pelo circuito incentive a cheirar o sachê. 

OBSERVAÇÃO: Caso não tenham tecido em casa, pode ser substituído por guardanapo ou 

papel toalha. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

 



 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 25 

Professoras:  Adriana Serpa, Elisete, Viviane, 
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza/ Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta/ Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

 
Data: 09/09/2020 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES  

 

TEMÁTICA: SEMANA DA PÁTRIA 

 

Estratégia da atividade: 

Hoje vamos fazer uma brincadeira, um desafio muito divertido. Juntando peças de casa para 
formar a bandeira do Brasil: procurando pelos cômodos as cores da bandeira e monte nosso 
símbolo nacional. Inicie a atividade relembrando com a criança a bandeira do Brasil, seu formato, 
suas cores e juntos procurem em casa brinquedos e/ou objetos nas mesmas cores e tentem 
montar uma bandeira utilizando tais objetos.  
Convide toda a família para ajudar e não esqueçam de compartilhar conosco, queremos ver 
como ficarão as bandeiras. 
 

 
 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

 


